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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 3/2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
หลักการ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  
ด้วย  และข้อ ๒๒/๑ “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” นั้น 
 

เหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ปรากฏว่า มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถน าโครงการ
ไปด าเนินการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบขึ้น 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง การบรหิาร การเงนิการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบ
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 236 115,892,652.37   236 115,892,652.37   236 115,892,652.37   236 115,892,652.37  

รวม 0 -           0 0 236 115,892,652.37   236 115,892,652.37   236 115,892,652.37   236 115,892,652.37 
3. ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน
3.1 แผนงานการเกษตร 18 703,000.00          18 703,000.00          18 703,000.00          18 703,000.00         

รวม 0 -           0 -           18 703,000.00         18 703,000.00         18 703,000.00         18 703,000.00        
4. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม
5. ยุทธศาสตร ์ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข 16 1,590,000.00       16 1,590,000.00       16 1,590,000.00       16 1,590,000.00      

รวม 16 1,590,000.00       16 1,590,000.00       16 1,590,000.00       16 1,590,000.00     

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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6. ยุทธศาสตร ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานการเกษตร
6.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง

รวม
7. ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

รวม 0 -           0 -           5 415,000.00         5 415,000.00         5 415,000.00         5 415,000.00        

รวมทุกแผนงาน 275 118,600,652.37  

415,000.00         5 415,000.00          5 415,000.00          55 415,000.00          
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า จํานวน 1 โซนในศูนย์ 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
โซนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยาย ให้เกิดประสิทธิภาพ เด็กเล็ก อบต.ห้วยยาบ ของผู้รับบริการ ของระบบกระแสไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ในศูนย์เด็กเล็กอบต.
80 ห้วยยาบ

2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ, อุปกรณ์, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จํานวน 1 อาคาร 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ปรับปรุงอาคาร มีสถานที่เก็บของที่ กองช่าง
เคร่ืองมือ,เอกสารและอาคารสํานักงานกองช่าง เก็บเคร่ืองมือ,เอกสารและ ตามแบบแปลน เพียงพอ/เป็นระเบียบ

อุปรกรณ์อาคารสํานักงาน เหมาะสม
กองช่าง

3 โครงการติดต้ังป้ายจราจร ป้ายบอกทาง เพื่อลดอุบัติเหตุ/เพื่อบอกเส้น ป้ายจราจร, ป้ายบอก 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ สามารถลดอุบัติเหตุ กองช่าง
ป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย เส้นทางที่ชัดเจน/เพื่อระบุ ทาง, ป้ายชื่อถนน ของประชาชน ในชุมชน

ชื่อซอยให้ชัดเจน ป้ายชื่อซอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

4 โครงการอบรมการบริหารและบํารุงประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน จํานวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรู้ใน กองช่าง
น้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค ของประชาชนที่มา การบํารุงประปาหมู่บ้าน

อบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เสริมผิวถนนจากสามแยกหน้าบ้านนางฉวีวรรณ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 130,500 130,500 130,500 มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
กับเป็ง ถึงคอสะพาน ใกล้บ้านแม่ยอดใจ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไชยวรรณ์ ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 71,400    71,400    71,400    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่าง
นายติง วงค์คม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย ปลอดภัย

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 57,420 57,420 57,420 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่าง
ภาคิน สุภาษี สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย ปลอดภัย

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 41,400 41,400 41,400 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่าง
พันธ์ วงค์คม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย ปลอดภัย

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 46,800 46,800 46,800 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่าง
นางรุ่งเรือง ถึงบ้านนางสาวพัชรี วงค์คม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย ปลอดภัย

6 ถนนลูกรังบดอัดสายเก๊ามื่นมัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 401,800 401,800 401,800 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย ปลอดภัย

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หมูท่ี่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 2 บ้านห้วยยาบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 320,000  320,000  320,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หมู่ 2 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการสร้างสวนสุขภาพออกกําลังภายใน เพื่อให้ประชาชนที่สถานที่ ตามแบบแปลนของ 200,000 200,000 200,000 มีการก่อสร้างสวน ประชาชนมีร่างกายที่ กองช่าง
หมู่บ้าน ออกกําลังกาย กองช่างอบต. ห้วยยาบ สุขภาพ แข็งแรง ปราศจากโรค

จํานวน 1 แห่ง ภัย

1 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายจุมพล เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 59,400    59,400    59,400    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการเสริมผิวถนนซอยแยกหัววัด - นายสง่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 590,000  590,000  590,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
(บ้านเลขที่ 85/1) สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 49,500    49,500    49,500    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นายเปร่ง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 300,000  300,000  300,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอย 2 หน้าบ้าน นางชวนพิศ ถึงบ้านนายจักรคํา สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยกหน้าวัด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มี จํานวน 1 แห่ง 200,000  200,000  200,000  มีการปรับปรุง สามแยกหน้าวัดห้วยยาบ กองช่าง
ห้วยยาบ ความสวยงาม ให้เหมาะสม ภูมิทัศน์ มีความสวยงาม

หมู ่๒ บ้านห้วยยาบ

หมูท่ี่ ๓ บ้านห้วยม่วง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 262,800  262,800  262,800  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
รางระบายน้ําพร้อมฝาปิดซอยบ้านนายพงศกร สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการเทคอนกรีต บริเวณลานศาลาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีลานกิจกรรม ตามแบบแปลนของ 148,800  148,800  148,800  ลานศาลาหมู่บ้าน ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง
ของหมู่บ้านทํากิจกรรมต่างๆ กองช่างอบต. ห้วยยาบ 1 ลาน ลานศาลาหมู่บ้านใน

การทํากิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้าน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 210,600  210,600  210,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นายเจียม ถึงฟาร์มจํารัส สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 343,200  343,200  343,200  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หวัน ข้างวัดศรีชัยชุม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจารจร คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 150,000  150,000  150,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
เหล็ก ซอย 5 บ้านป่าตึง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยปั๊มน้ํามัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 525,600  525,600  525,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
เร่ิมต้นแยกกลางบ้าน ซอยตรงมุมกําแพงวัดป่าตึง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
จนสุดซอย ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

หมูท่ี่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ

หมูท่ี่  ๕ บ้านป่าตึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 108,000  108,000  108,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ป่าตึง หมู่ที่ 5 ซอย 12 ข้างร้าน ต.พาณิชย์ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ทางเข้าบ้าน นางพิมพา ปัญโญแก้ว ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวถนนต้ังแต่ท่อลอดเหล่ียมส่ีแยก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 312,000  312,000  312,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ประปาเก่ากลางบ้าน คลองชลประทาน ถึงบ้านนาย สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ชะลอ ปินใจ ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 56,000    56,000    56,000    มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยข้างรพ.สต.ห้วยยาบ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 254,400  254,400  254,400  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 183,600  183,600  183,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นก หมูกระจก สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 88,800    88,800    88,800    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
แยกกลางที่ 2 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 139,200  139,200  139,200  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
บ้านนายสิริศักด์ิ มะโนใจ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

หมูท่ี่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 60,000    60,000    60,000    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยแยกจากถนน อบจ.ลําพูน ซอยที่ 2 นับจาก สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
รพ.สต.ห้วยยาบ ข้างบ้านนายทองใบ ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่สุภา เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 100,000  100,000  100,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
วงค์คม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวถนน หมู่ 7 ซอย 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 98,000    98,000    98,000    มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการเสริมผิวถนน หมู่ 7 ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 106,000  106,000  106,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการเสริมผิวถนน หมู่ 7 ซอย 4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 112,000  112,000  112,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 99,000    99,000    99,000    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยบ้านนายวินิต ปินไชย สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 41,400    41,400    41,400    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยบ้านนายอิ่นแก้ว ปินไชย สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

หมูท่ี่ 7 บ้านแม่หาด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ
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6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 122,400  122,400  122,400  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยข้างบ้านนายชุม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 32,000    32,000    32,000    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยข้างบ้านนายสรศักด์ิ ปินไชย สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวถนนข้างศาลาประชาคม ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 482,000  482,000  482,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ไปจนถึง 3 แยก บ้านนายนพดล ปาลี สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 241,200  241,200  241,200  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
(ท้ายสุด) พร้อมรางระบายน้ํา สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

1 โครงการเสริมผิวถนนสามแยกหน้าวัดศรีชุม ถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 322,000  322,000  322,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
เขตติดต่อหมู่ 4 (สามแยกบ้านพ่อสมชัย ปาลี) สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 68,400    68,400    68,400    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิดซอยข้างบ้านผู้ช่วยถวิลจิต สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการติดต้ังกระจกโค้งภายในหมู่บ้านบริเวณ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน กระจกมุมโค้ง 4 จุด 18,000    18,000    18,000    มีการติดต้ังกระจก สามารถลดอุบัติเหตุใน กองช่าง
สามแยกหน้าบ้านนายสํารอง ปาลี, หน้าบ้าน มุมโค้งภายในหมู่ ชุมชน
นายตา มหาไม้, หน้าบ้านแม่แก้ว ปาลี, หน้าบ้าน บ้าน 
นายประทีป ปาลี

ที่

หมูท่ี่ ๘ บ้านห้วยไซใต้

หมูท่ี่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 180,000  180,000  180,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หลังร้านก๋วยเต๋ียวแม่เพ็ญศรี ปาลี (ซอยแม่คําใส) สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 315,000 315,000 315,000 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด ซอยบ้านนายรณชัย ชนะคํา สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมรางระบายน้ํา ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

6 โครงการตีเส้นจราจรชะลอความเร็วบนถนน ซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 16,800 16,800 16,800 มีการตีเส้นจราจร ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
กลางบ้าน จุดที่ 1 หน้าบ้านนายสุชิน ปาลี จุดที่ 2 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ชะลอความเร็ว ที่ได้มาตรฐาน
หน้าบ้านนายบระยูร จันทะนะ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

7 โครงการเสริมผิวถนนซอยข้างร้านก๋วยเต๋ียวแม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 332,000 332,000 332,000 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
เพ็ญศรี ปาลี  ถึงหน้าบ้านนายบุญมี ปานะเสน สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมรางระบายน้ํา ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

8 โครงการเสริมผิวถนนซอยข้างบ้านนายเกียงศักด์ิ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 357,000 357,000 357,000 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ปินตาเสน ถึงข้างบ้านแม่แก้ว ปาลี สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมรางระบายน้ํา ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน เพื่อเป็นจุดร่วมพล ใช้ทํา ตามแบบแปลนของ 320,000  320,000  320,000  มีการก่อสร้างศาลา ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน 1 ศาลาประชาคมประจํา

หลัง หมู่บ้านในการทํากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 84,600    84,600    84,600    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
บ้านแสนตอ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

หมูท่ี่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 52,800    52,800    52,800    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ประพันธ์ วงค์คม บ้านเลขที่ 10 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามศาลา เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 149,400  149,400  149,400  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
บ้านแสนตอ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการเสริมถนน ซอย 5 แสนตอ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 88,500    88,500    88,500    มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

6 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 1 แสนตอ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 186,000  186,000  186,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

7 โครงการเสริมผิวถนน ซอยบ้านนายบัญชาดวงเกิด เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 106,500  106,500  106,500  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

8 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 2 บ้านป่าก้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 428,000  428,000  428,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

9 โครงการเสริมผิวถนน ทางไปสุสานบ้านป่าก้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 325,500  325,500  325,500  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หมู่ 10 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 265,200  265,200  265,200  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
วัดป่าก้าง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย
11
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11 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างนาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 237,600  237,600  237,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ผ่องใส คําชมภู สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

12 โครงการลูกรังบดอัดจากประปาถึงข้างบ้านนายสมิง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 382,200  382,200  382,200  มีการอัดอัดงถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ลูกรังตามแบบ ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย แปลนจํานวน สะดวกและปลอดภัย

1 สาย
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 152,000  152,000  152,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการเสริมผิวถนน บ้านนางอร ถึงนายอ๋อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 366,000 366,000 366,000 มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 434,400 434,400 434,400 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หน้าบ้านนางอร ใจมุข บ้านเลขที่ 78 ถึงหน้า สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
บ้านนายหลวงบ้านเลขที่ 50 ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 54,600 54,600 54,600 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
รางระบายน้ํา ต้ังแต่บ้านนางธัญญารัตน์ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
นิรินทร์จัส บ้านเลขที่ 94 ถึงสวนนายถวิล ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการก่อส้รางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ต้ังแต่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 172,800 172,800 172,800 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หน้าบ้านนายสงวนเข้าไปสุดซอย สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

หมูท่ี่ ๑๑ บ้านป่าลาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 73,800 73,800 73,800 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นายธนู ถึงบ้านแม่บุญเป็ง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

7 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 120,000 120,000 120,000 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
เฟอร์นิจอร์ ธนูไม้เก่า สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปานสถาน (ปรับลงหินคลุก)เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปน- ตามแบบแปลนของ 50,000 50,000 50,000 มีการปรับลงหินคลุก ประชาชนมีฌาปนสถาน กองช่าง
หมู่ 11 สาน ในพื้นที่ให้เหมาะสม กองช่างอบต. ห้วยยาบ ในฌาปนสถาน ของหมู่บ้าน ที่สวยงาม

สวยงาม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 14,400    14,400    14,400    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 34,200    34,200    34,200    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 466,200  466,200  466,200  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด ซอย 10 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 165,600  165,600  165,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
วัดสันต้นม่วง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

หมูท่ี่ ๑๒ บ้านป่าหมอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 27,000    27,000    27,000    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
มานิต ใจมุข สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

6 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 1 และถนนทางไป เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 350,000  350,000  350,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
วัดสันต้นม่วง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 111,600  111,600  111,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยนายชวน ปาลี  หมู่ 13 (บ้านใหม่ตะวันตก) สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 228,000  228,000  228,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ถนอม ต้ังแต่ ข้างบ้านนายกังวาน ปาลี ถึงหลังบ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
นายอุทัย ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 214,200  214,200  214,200  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
(ต้ังแต่บ้านนางสิริรักษ์ ปาลี - นางลาวัน ปาลี) สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 151,200  151,200  151,200  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิดซอยแม่คําปัน ต้ังแต่ข้างบ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
กนวรรณ ถึงบ้านแม่คําปัน ปาลี ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่หน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 550,800  550,800  550,800  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
บ้านแสงจันทร์ ปาลี ถึงที่นาของแม่ราณี วงค์คม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมูท่ี่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา

ที่
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6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่หน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 213,600  213,600  213,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
บ้านนายชาญ ปาลี ถึงลําเหมืองสาธารณะ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

7 โครงการเสริมผิวถนน ซอยบ้านนางกัลยา ถึงบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 470,000  470,000  470,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นายสุทัศน์ ปาลี สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

8 โครงการเสริมผิวถนน ซอยบ้านนายเรวัติ คุณยศยิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 488,000  488,000  488,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ผญบ.ม.13 ต้ังแต่หน้าบ้านนายอุทัย ถึงบ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
บุญจันทร์ ปาลี ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

9 โครงการเสริมผิวถนน ซอยสถานีใบยาสูบ ซอย 6 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 498,000  498,000  498,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 81,000    81,000    81,000    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นางวิไล สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 93,600    93,600    93,600    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด ซอยบ้านนางวิไล ตุ๋นแก้ว สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์ม เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 388,800  388,800  388,800  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
วัวนายเกียรติ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

หมูท่ี่ ๑๔ บ้านห้วยไซ
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4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 464,400  464,400  464,400  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สวนสมพร ศรียาบ ถึงบ้านนายทวีศักด์ิ ศรียาบ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 90,000    90,000    90,000    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ํา พร้อมฝาปิด ซอยบ้านนายเดช ไชยสร สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 45,600    45,600    45,600    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
วัดข้างบ้านนายประชัน ปาลี สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 194,400  194,400  194,400  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด ซอยบ้านพ่อน้อยโต ปาลี สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

8 โครงการเสริมผิวถนน รอบวัดห้วยไซ ถึงนางวิไลวรรณ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 496,500  496,500  496,500  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

9 โครงการเสริมผิวถนนต้ังแต่ข้างบ้านนายสมพงษ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 380,000  380,000  380,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ปัญญามูล ถึงหน้าสุสานห้วยไซ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

10 โครงการก่อสร้างลานกีฬาของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ตามแบบแปลนของ 300,000  300,000  300,000  ลานกีฬา 1 จุด ประชาชนมีร่างกายที่ กองช่าง
(เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง) ออกกําลัง กองช่างอบต. ห้วยยาบ แข็งแรง ปราศจากโรค

ภัย

11 โครงการเสริมผิวถนน ต้ังแต่สามแยกบ้านนางวไิลวรรณ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 228,000    228,001    228,002    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่าง
ถึงประปาหมู่บ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย ปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 471,600  471,600  471,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ระบายน้ํา ซอยบ่อนไก่ ต้ังแต่ปากซอยข้างบ้านนาย สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน
ประมวล อินตายวง บ้านนางสาวมาลัย ปาลี ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

1 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 3 ต้ังแต่สามแยกปากซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 220,000  220,000  220,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ถึงส่ีแยกบ้านนายพิจิตร สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

2 โครงการเสริมผิวถนนซอย 4 ต้ังแต่สามแยกปากซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 250,000  250,000  250,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ถึงส่ีแยกบ้านนายอิ่นคํา วงค์คํา สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

3 โครงการเสริมผิวถนนซอย 5 ต้ังแต่สามแยกปากซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 192,000  192,000  192,000  มีการเสริมถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ถึงข้างบ้านนายต๋าคํา วงค์คม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามแบบแปลน ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย จํานวน 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

4 โครงการลูกรังบดอัด หน้าบ้านเลขที่ 15 หมู่ 3 ถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 157,080  157,080  157,080  มีการอัดอัดงถนน ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
คลองส่งน้ํา 7 R ฝ่ังซ้าย สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ลูกรังตามแบบ ที่ได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย แปลนจํานวน สะดวกและปลอดภัย
1 สาย

งบประมาณ

หมูท่ี่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์

ที่ โครงการ

หมูท่ี่ ๑๖ บ้านห้วยม่วงไร-่พัฒนา

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ซ่อมแซมปรับปรุงคันคูน้้า (คลองไส้ไก่) พื้นที่ต้าบลห้วยยาบ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ซ่อมแซมปรับปรุง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ทั้ง 16 หมู่บ้าน ที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมชลประทาน เดือนร้อนของประชาชน คันคูน้้า ทั้ง 16 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
(แม่กวง) ในพื้นที่ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประชาชนในพื้นที่

คลอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด หน้าบ้านนางนงเยาว์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 246,400     246,400     246,400     มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ถึงบ้านนายพันธ์ วงค์คม ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ

ปิด ประชาชน

2 ขุดลอกเศษตะกอนภายในรางระบายน้้า และปรับปรุง เพื่อให้รางระบายน้้า ตามแบบแปลนของ 73,560 73,560 73,560 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้้า ต้ังแต่หน้าบ้านนายกาบ ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
วงค์คม ถึงหน้าบ้านนางสุวรรณ ปัญญาเจริญ ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ที่

แผนงานเคหะและชมุชน  (น้ า)

หมูท่ี่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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3 ขุดลอกเศษตะกอนภายในรางระบายน้้า และปรับปรุง เพื่อให้รางระบายน้้า ตามแบบแปลนของ 21,160 21,160 21,160 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้้า ต้ังแต่หน้าบ้านนายเนือง ระบายน้้าได้ดี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
 ถึงหน้าบ้านนางสุแก้ว ใจมุข ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

4 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ซ่อมแซมคอสะพาน ซอย 3 หน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ตามแบบแปลนของ 36,002 36,002 36,002 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
นายประพันธ์ วงค์คม สะพานในการสัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

อย่างปลอดภัย ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

2 ขุดลอกล้าเหมืองบริเวณป่าช้า เพื่อล้าเหมืองระบายน้้า ตามแบบแปลนของ 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ได้ดี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

3 ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยยาบ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้างและ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
หมู่ 2 เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ซ่อมแซมระบบประ ความเดือนร้อนของ

ปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมูท่ี่ ๒ บ้านห้วยยาบ

ที่ โครงการ
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4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล้าเหมืองห้วยยาบ เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 มีการก่อสร้างท่อ มีท่อส้าหรับระบายน้้า กองช่าง
ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ ลอดเหล่ียม ที่ได้มาตรฐาน ลด

ปัญหาน้้าท่วม

1 โครงการซ่อมรางระบายน้้าหน้าบ้านนายพงษ์ศักด์ิ เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 57,000 57,000 57,000 การมีการซ่อมราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 88,000 88,000 88,000 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
3 ซอย 1 บ้านไร่ ข้างศาลาหมู่บ้าน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าหน้าบ้านนายสุรชัย ปาลี ถึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 426,000 426,000 426,000 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
หนองน้้าข้างโรงอิฐ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

4 โครงการรางระบายน้้าหมู่ 3 (บ้านป่ากาง หมู่ 3 จากบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 528,000 528,000 528,000 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
เลขที่ 111/1 ถึงคลองชลประทาน 7 R กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

5 โครงการรางระบายน้้า ซอยผู้ช่วยพีรวิทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 237,600 237,600 237,600 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

6 โครงการรางระบายน้้า ซอย 2 บ้านไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 215,600 215,600 215,600 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

หมูท่ี่ ๓ บ้านห้วยม่วง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรางระบายน้้า พร้อมฝาปิด ปากทางเข้าวัด เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 19,800 19,800 19,800 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

2 โครงการรางระบายน้้าจากบ้านนายเจียม ถึงล้าเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 345,600 345,600 345,600 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
ข้างบ้านนางประไพ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

3 โครงการเขตประปา (วางประปา พีวีซี) จากบ้านชุติมา ถึง เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 270,000 270,000 270,000 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
บ้านจันทร์หอม เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

4 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 267,100 267,100 267,100 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

5 โครงการขุดสระน้้าสาธารณะ หนองกิ่วค้า เพื่อพัฒนาแหล่งน้้า ตามแบบแปลนของ 220,111 220,111 220,111 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
สาธารณะ แก้ไขปัญหา กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
เดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

หมูท่ี่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด จากส่ีแยก เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 500,400     500,400     500,400     มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
คลองชลประทาน ถึงหน้าบ้านนางปิ่นแก้ว กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

1 โครงการางระบายน้้า สาย 1147 ฝ่ังตะวันตก (หน้าบ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 473,000     473,000     473,000     มีการวางท่อระบาย มีท่อส้าหรับระบายน้้า กองช่าง
สารวัต) ถึงล้าเหมืองข้างรพ.สต.ห้วยยาบ ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ น้้า ที่ได้มาตรฐาน ลด

ปัญหาน้้าท่วม

2 โครงการรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด ซอย 4 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 190,800     190,800     190,800     มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

3 โครงการรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด ข้างทางหลวงหมายเลข เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 231,000     231,000     231,000     มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
1147 จากปากซอย ไปถึงปากซอย 2 กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

4 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ พร้อมปรับปรุง เพื่อปรับปรุงหนอง ตามแบบแปลนของ 400,000     400,000     400,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีแหล่งน้้า กองช่าง
ภูมิทัศน์ สาธารณะที่มีภูมิทัศน์ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม

ที่สวยงาม เหมาะสม ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง เหมาะสม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมู ่๕ บ้านป่าตึง

หมู ่๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ลอดถนน อบจ.- เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 350,000     350,000     350,000     มีการวางท่อลอด มีท่อส้าหรับระบายน้้า กองช่าง
ล้าพูน บริเวรหน้าบ้านนายชุม ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ เหล่ียมลอดถนน ที่ได้มาตรฐาน ลด

ปัญหาน้้าท่วม

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ลอดถนน อบจ.- เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 350,000     350,000     350,000     มีการวางท่อลอด มีท่อส้าหรับระบายน้้า กองช่าง
ล้าพูน บริเวรหน้าโรงน้้าด่ืมหาดทิพย์ ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ เหล่ียมลอดถนน ที่ได้มาตรฐาน ลด

ปัญหาน้้าท่วม

3 โครงการท้ารางระบายน้้าพร้อมฝาปิด ศาลากลาง- เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 131,400     131,400     131,400     มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
บ้าน ซอย 3 ถึงล้าเหมืองฮ่องอีแจ้ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

4 โครงการเปล่ียนท่อระบายน้้า ข้างโรงเรียนแม่หาดเก่า เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 30,000 30,000 30,000 มีการเปล่ียนท่อ มีท่อส้าหรับระบายน้้า กองช่าง
และข้างบ้านนายสวาท กมล ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า ที่ได้มาตรฐาน ลด

ปัญหาน้้าท่วม

5 โครงการขุดลอกล้าเหมืองข้างบ้านนายชุม ประสงค์ทรัพย์ เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 3,802.12 3,802.12 3,802.12 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

6 โครงการขุดลอกล้าเหมืองข้างถนนสายแสนตอไปแม่หาด เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 13,047.54 13,047.54 13,047.54 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมูท่ี่ ๗ บ้านแม่หาด
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7 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ฮ่องก่อตันพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 270,000 270,000 270,000 มีการก่อสร้างดาด สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
รางรูปตัวยู กองช่างอบต. ห้วยยาบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ความเดือนร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า บริเวณศาลาน้้าด่ืมชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 16,200 16,200 16,200 มีการก่อสร้างราง รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
หมู่ 7 กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายน้้า มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม สาย 1147 หน้าบ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 350,000     350,000     350,000     มีการวางท่อลอด มีท่อส้าหรับระบายน้้า กองช่าง
นายเผด็จ บ้านเลขที่ 181 ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ เหล่ียมลอดถนน ที่ได้มาตรฐาน ลด

ปัญหาน้้าท่วม

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด หมู่ 8 ซอย 1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 174,600     174,600     174,600     มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
ศาลาประชาคมถึงส่ีแยกกลางบ้าน กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด หมู่ 8 ซอย 4 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 194,400     194,400     194,400     มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
หน้าบ้านนายสุรเดช ถึง หน้าบ้านนายบุญเทียน กิติวรรณ กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

1 โครงการขุดลอกล้าเหมืองใหม่ ต้ังแต่ฟาร์มนายจ้าเริญ เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 6,732.83 6,732.83 6,732.83 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ถึงฟาร์มนายชัยโรจน์ ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด สามแยกหอพัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 124,200 124,200 124,200 มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
แม่ค้าใส ถึงส่ีแยกบ้านนายดวงชื่น แม่จันทร์สม กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ

หมูท่ี่ ๘ บ้านห้วยไซใต้

หมูท่ี่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง
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3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด ซอย 6 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 574,200     574,200     574,200     มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
(ซอยนกน้อย) กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

4 โครงการวางท่อระบายน้้าหลังรพ.สต.ห้วยไซ ถึงล้าเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 165,000     165,000     165,000     มีการวางท่อระบาย ท่อระบายน้้าที่มี กองช่าง
แม่ลาน กองช่างอบต. ห้วยยาบ น้้า มาตรฐาน แก้ไชปัญหา

น้้าท่วม
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ข้างถนนป่าก้าง-ดอนปิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 86,400       86,400       86,400       มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
ต้ังแต่หน้าบ้านนายเขียน ปินตาแสน ถึงหน้าบ้านนางศร กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ
ศรียาบ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดซอย 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 185,400     185,400     185,400     มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
บ้านแสนตอ กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด ซอย 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 185,400     185,400     185,400     มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง
บ้านแสนตอ กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

1 โครงการเปล่ียนท่อหน้าบ้านนางอร ถึงหน้าบ้านนายหลวง เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 271,500     271,500     271,500     มีการเปล่ียนท่อ ท่อระบายน้้ามี กองช่าง
ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ มาตรฐาน สามารถ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

ที่
งบประมาณ

โครงการ

หมูท่ี่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ

หมูท่ี่ ๑๑ บ้านป่าลาน

วัตถุประสงค์
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2 โครงการขุดลอกล้าเหมืองหลังบ้านนายจันทร์แก้ว เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 1,644.16    1,644.16    1,644.16    ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

3 โครงการขุดลอกล้าเหมืองฮ่องควายหลังหมู่บ้านไปถึงป่าช้า เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 11,175.15  11,175.15  11,175.15  ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

4 โครงการวางท่อสายกลางบ้าน หน้าบ้านนายพิณ ถึงหน้า เพื่อให้สามารถระบายน้้า ตามแบบแปลนของ 129,600     129,600     129,600     มีการวางท่อ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
บ้านนายพิณ ถึงหน้าบ้านนายสงวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ความเดือนร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่

5 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีระบบ ตามแบบแปลนของ 117,000 117,000 117,000 มีการการซ่อมแซม สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ประปาที่มีคุณภาพ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประปาหมู่บ้าน ความเดือนร้อนของ

ประชาชน

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.12 เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 255,200     255,200     255,200     มีการเจาะบ่อ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง
ปัญหาการขาดแคลนน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ บาดาล มาแบบของ การอุปโภคบริโภคและ
เพื่ออุปโภคบริโภคและ กองช่าง เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตรในพื้นที่

2 โครงการขุดลอกล้าเหมือง ม.12 เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 17,695.27  17,695.27  17,695.27  ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ
ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

หมูท่ี่ ๑๒ บ้านป่าหมอก
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกล้าเหมือง ด้านตะวันออก ต้ังแต่ศาลาสามแยก เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 15,342.57  15,342.57  15,342.57  ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง 
จุดตรวจหมู่บ้าน 13 (ชรบ.) ถึงปากทางไร่วสันต์ ชรีฟาร์ม ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

2 โครงการขุดลอกจากปากซอย 11 ถึงฟาร์ม นายขรรชัย เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 1,083.18    1,083.18    1,083.18    ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ปาลี ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

3 โครงการขยายเขตประปา ต้ังแต่ศาลากลางสามแยกจุดตรวจ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ ตามแบบแปลนของ 180,000     180,000     180,000     มีการชยายเขตประ-ประชาชนมีน้้าใช้ใน กองช่าง
หมู่ 13  (ชรบ.) ถึงฟาร์มนางนิสนันท์ จิตวานิต ในการอุปโภค-บริโภค กองช่างอบต. ห้วยยาบ ปา การอุปโภค-บริโภค

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน้้า หมู่ 13 เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 255,200     255,200     255,200     มีการเจาะบ่อ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง
ปัญหาการขาดแคลนน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ บาดาล มาแบบของ การอุปโภคบริโภคและ
เพื่ออุปโภคบริโภคและ กองช่าง เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตรในพื้นที่

1 โครงการก่องสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด จากบ้านนายโม๊ะ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแบบแปลนของ 214,200 214,200 214,200 มีการรางระบายน้้า รางระบายน้้าที่มี กองช่าง

ปาลี ถึงบ้านนายชัชวาล ปินชัย กองช่างอบต. ห้วยยาบ พร้อมฝาปิด มาตรฐาน สามารถ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมูท่ี่ ๑๔ บ้านห้วยไซใต้

หมูท่ี่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกพร้อมเปล่ียนท่อระบายน้้า ข้างทางหลวงหมาย-เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 32,293       32,293       32,293       ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
เลข 1147 หน้าบ้านนายอินค้า ถึงหน้าบ้านนางเพ็ญศรี ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ น้้าท่วมได้
กับเป็ง ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมพร้อมถนนข้ามล้าเหมือง หน้า เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 424,000     424,000     424,000     มีการวางท่อลอด มีท่อส้าหรับระบายน้้า กองช่าง
บ้านนายสะอาด วงค์คม ปัญหาการระบายน้้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ เหล่ียมลอดถนน ที่ได้มาตรฐาน ลด

ปัญหาน้้าท่วม

3 โครงการขุดลอกล้าเหมือง ต้ังแต่ฟาร์มนายเจริญอินตายวง เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 8,907.30    8,907.30    8,907.30    ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ถึงหน้าโรงงานท้าขนมจีน นายทับ มาก๋า ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 ประชาชนในพื้นที่

1 โครงการขุดลอกล้าเหมืองห้วยม่วงต้ังแต่สะพานหลังบ้านนาย เพื่อให้ล้าเหมืองสามารถ ตามแบบแปลนของ 44,173.76 44,173.76 44,173.76 ความพึงพอใจของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
พรวิชิต ถึงประปาห้วยม่วงกลางหมู่บ้าน ระบายน้้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ความเดือนร้อนของ

ประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ข้าง ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมูท่ี่ ๑๖ บ้านห้วยไร-่พัฒนา

หมูท่ี่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
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 2.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่าย เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่่า 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนและเด็ก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่่า โซนศูนย์เด็กเล็ก ของ แรงต่่า โซนศูนย์เด็กเล็ก ของ ประชาชนในพื้นที่ ในศูนย์เล็กที่กระแส
องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนต่าบล ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ไฟฟ้าส่องสว่าง

ห้วยยาบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบเสียงตามสายมีเสียง 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง
บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 ของเคร่ืองเสียงตามสาย ครอบคลุม ทั่วถึงหมู่ 1 ประชาชนในพื้นที่ สาร ต่างๆ จากทาง

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ราชการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 80,000 80,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หมู่ 1 สามแยกถึงหน้าบ้านนาย อย่างทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต
เกรียงไกร และทางโค้งวัดศรีดอนชัย ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
(สันกอแงะ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

หมู่ที่ ๑ บา้นแจ้ซ้อน

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบเสียงตามสายมีเสียง 35,000 35,000 35,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง
ของเคร่ืองเสียงตามสาย ครอบคลุม ทั่วถึงหมู่ 2 ประชาชนในพื้นที่ สาร ต่างๆ จากทาง

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ราชการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในจุด สัญญาณไฟกระพริบพลังงาน 38,000 38,000 38,000 ความพึงพอใจของ ช่วยลดอุบัติเหตุในจุด กองช่าง
แสงอาทิตย์ สะพานเข้าหมู่บ้าน อันตราย แสงอาทิตย์ จ่านวน 2 จุด ประชาชนในพื้นที่ อันตรายได้
และทางโค้งสระน้่าสาธารณะ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการติดต้ังไฟกระพริบพลังงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในจุด สัญญาณไฟกระพริบพลังงาน 152,000     152,000     152,000     ความพึงพอใจของ ช่วยลดอุบัติเหตุในจุด กองช่าง
แสงอาทิตย์ ตามแยกในหมู่บ้าน อันตราย แสงอาทิตย์ จ่านวน 2 จุด ประชาชนในพื้นที่ อันตรายได้

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเปล่ียนสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบเสียงตามสายมีเสียง 84,601       84,601       84,601       ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง
ระบบเสียงตามสายหมู่บ้านป่าตึง ของเคร่ืองเสียงตามสาย ครอบคลุม ทั่วถึงหมู่ 5 ประชาชนในพื้นที่ สาร ต่างๆ จากทาง

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ราชการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า และเพิ่มสาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 90,569.60  90,569.60  90,569.60  ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เฟสไฟฟ้า จากที่นายบุญทา แสงค่า ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต
ถึงบ้านนายพจน์ จันต๊ะตึง ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

หมู่ที่ ๒ บา้นห้วยยาบ

หมู่ที่ ๕ บา้นปา่ตงึ

หมู่ที่ ๔ บา้นห้วยไซเหนือ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการ 132,000     132,000     132,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
คลองชลประทาน ถึงหน้าหอเจ๊วิ ในการเกษตร เกษตร ประชาชนในพื้นที่ ในการการเกษตร

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4 โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า + สาย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ หม้อแปลงและสายไฟ ตาม 500,000     500,000     500,000     ความพึงพอใจของ คุณภาพของไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้า กระแสฟ้า จ่านวนที่จะจัดท่าโครงการ ประชาชนในพื้นที่ ดีขึ้น

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 12 ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ 210,000     210,000     210,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
จนถึงเขตติดต่อ บ้านป่าตึง หมู่ 5 ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 6 285,000     285,000     285,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
บ้านสันพระเจ้าแดงไปบ้านธิ ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 6 180,000     180,000     180,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
จากแยกคลองซอย เลียบคลองชล- ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ประทาน ไปถึงหน้าบ้านนายชะลอ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ปินไชย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

หมู่ที่ ๖ บา้นสันพระเจ้าแดง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 519,771     519,771     519,771     ความพึงพอใจของ ระบบไฟฟ้าที่มี กองช่าง
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ระบบไฟฟ้า ประชาชนในพื้นที่ คุณภาพ

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 7 20,000       20,000       20,000       ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
นายสายพิณ ปินไชย ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนข้างล่า- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 9 315,000     315,000     315,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เหมืองแม่ลาน หมู่ 9, หมู่ 15, หมู่ 14 ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการไฟฟ้าสาธารณะสายต้ังแต่ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 9 150,000     150,000     150,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ประปา หมู่ 4 ถึงวัดดอยน้อย ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3 โครงการไฟฟ้าสาธารณะสายหลังบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 9 286,000     286,000     286,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
นายสุวรรณ กับเป็ง (สายกลาง) ถึง ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต
สามแยกวัดดอยน้อย ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ที่ โครงการ

หมู่ที่ ๙ บา้นห้วยไซกลาง

หมู่ที่ ๗ บา้นแม่หาด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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4 โครงการพัฒนาเสียงตามสายดอยน้อย เพื่อพัฒนาเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย 80,000       80,000       80,000       ความพึงพอใจของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง
(สายไลด์+ล่าโพง+อุปกรณ์ ฯลฯ) ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ เสียงตามสายที่มี

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ คุณภาพ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 11 27,000       27,000       27,000       ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
สายหลังวัดป่าลาน ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง เสียงตาม เพื่อพัฒนาเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย 50,000       50,000       50,000       ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
สายหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 13 21,739.19  21,739.19  21,739.19  ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
บ้านนายถนอม ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหน้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 13 90,000       90,000       90,000       ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ฟาร์มไก่ บ้านใหม่ตะวันตก หมู่ 13 และ ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต
สามแยกศาลาจุดตรวจ หมู่ 13 (ชรบ.) ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เสียงตามสาย เพื่อพัฒนาเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย 90,000       90,000       90,000       ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

หมู่ที่ ๑3 บา้นห้วยไซใหม่พัฒนา

หมู่ที่ ๑๑  บา้นปา่ลาน
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปหมู่ 13 (สาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 14 315,000     315,000     315,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เหมืองแม่ลาน) ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปหมู่ซอยวัดสาม เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 14 280,000     280,000     280,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ไห (วัดเก่า) ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยฟาร์มวัวนาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 14 140,000     140,000     140,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกียรติ ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหน้าประปา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 14 135,000     135,000     135,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หมู่บ้านห้วยไซ หมู่ 14 ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 16 286,000     286,000     286,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ฟาร์มไก่ ถึงวัดดอยน้อย ประชาชนในพื้นที่ ในการด่าเนินชีวิต

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ่าวัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมู่ที่ ๑5 บา้นห้วยไซสุขสวัสดิ์

หมู่ที่ ๑4 บา้นห้วยไซ
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ใน กล้าไม้ จ านวน 40,000 40,000 40,000 จ านวนต้นไม้ในพื้น 1. ลดโลกร้อน ส านักปลัด

พื้นที่ป่า  300 ต้น ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเกษตร)

2 โครงการบริหารจัดการน้ าแบบผสมผสาน 1. เพื่อบริหารจัดการน้ าเกิด  หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ส านักปลัด
ประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2. แก้ไขปัญหาน้ าแล้ง (งานเกษตร)
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ ร้อยละ 80
ตลอดทั้งปี

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้น ๑.  เพือ่เป็นการปลูกจติ  หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. ลดโลกร้อน ส านักปลัด
ไม้ที่สาธารณะของหมู่บ้านบริเวณ ๒ ข้าง ส านึกและเสริมสร้างค่านิยม ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเกษตร)
 ทางและบริเวณร้ัวหน้าบ้าน และป่าชุมชน แก่เยาวชนให้เห็นคุณค่า ร้อยละ 80

ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

๒.เพือ่ลดภาวะโลกร้อน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองนิเวศน์

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

3.1 แผนงานการเกษตร (เปลี่ยนแปลง)
๓.  ยุทธศาสตร์  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมการเกษตรและผังเมอืง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยว 1. เพื่อให้คนในชุมชนตระหนัก  หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. เกิดจิตส านึกและ ส านักปลัด

ข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ถึงคุณค่าของทรัพยากรและ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า เห็นคุณค่าของการ (งานเกษตร)
และส่ิงแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษา ร้อยละ 80 อนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่า 1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้  หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. มีพันธ์กล้วยไม้ในเขต ส านักปลัด
และรักษาระบบนิเวศน์ของพื้น ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ป่าเพิ่มมากขึ้น (งานเกษตร)
ที่ป่า ร้อยละ 80

6 โครงการฟื้นฟูเขตพื้นที่ป่าต้นน้ าเขตพื้นที่ 1. เพื่อรักษาและฟื้นฟูระบบ  หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. ระบบนิเวศน์ในเขตป่า ส านักปลัด
น้ าตกห้วยม่วง นิเวศในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ า ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ต้นน้ ามีการเปล่ียน (งานเกษตร)

เขตพื้นที่น้ าตกห้วยม่วง ร้อยละ 80 แปลงให้ดีขึ้น

7 โครงการเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๑.  เพื่อเป็นการปลูกจิต เยาวชนและเด็กใน 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. เด็กเกิดจิตส านึกและ ส านักปลัด
ส านึกและเสริมสร้างค่านิยม ต าบลห้วยยาบและ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า เสริมสร้างค่านิยมให้ (งานเกษตร)
แก่เยาวชนให้เห็นคุณค่า ต าบลใกล้เคียง ร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของการ
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน  ๑๐๐ คน อนุรักษ์ธรรมชาติและ
๒.เพื่อลดภาวะโลกร้อน ส่ิงแวดล้อม
๓.เพื่อให่เด็กและเยาวชน 1. เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ คุณภาพห่างไกลยาเสพติด
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ทางการเกษตรเพื่อใช้ 1. เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร วัสดุทางการเกษตร 30,000 30,000 30,000 การจัดซ้ือวัสดุครบถ้วน 1. ภาคการเกษตรได้ ส านักปลัด

ในอบต. เช่น เสียม ช้อนปลูก ซ้อมพรวน, ของอบต.ห้วยยาบ ตามจ านวนที่ต้ังไว้ รับการส่งเสริมทั้ง งานเกษตร
กิ่งขนาดเล็ก,ใหญ่ กระถางต้นไม้ ฯลฯ จากวัสดุการเกษตร

9 โครงการปลูกหญ้าแฝก 1. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถใน  หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. หญ้าแฝกมีการเริญ ส านักปลัด
การรัษาหน้าดิน และป้องกันไม่ให้ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า เติบโตและช่วยผยุง (งานเกษตร)
ดินทรุด ร้อยละ 80 หน้าดินไม่ให้หน้าดิน

ทรุดตัว

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 1. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ จดัอบรมและสาธติ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า มีการปลูกล าไยนอก ส านักปลัด
ล าไยนอกฤดูกาล ในการบริหารจดัการ เกษตรกรเกี่ยวกับวธิี ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ฤดูมากขึ้น (งานเกษตร)

สินค้าภาคการเกษตร การผลิตล าไยนอกฤดู ร้อยละ 80

11  โครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันและก าจดั ๕. เพือ่ส่งเสริมการปลูก ส่งเสริมเกษตรกรให้ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. ประชาชนมีการปลูก ส านักปลัด
ศัตรูพืช,ผักสวนครัวร้ัวกินได้ พืชสมุนไพรเพือ่ใช้ในการ มีการปลูกพืชสมุนไพร ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า พืชสมุนไพรไวใ้ช้ (งานเกษตร)

ป้องกันก าจดัศัตรูพืช เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 ประโยชน์

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร 1. เพือ่ให้เกษตรกรหันมาท าการ หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. เกษตรกรหันมาท าการ ส านักปลัด
อินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า เกษตรอินทรีย์มากขึ้น (งานเกษตร)

ร้อยละ 80

13 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย 1. เพือ่ลดการใช้สารเคมีใน หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. เกษตรกรลดการใช้ ส านักปลัด
ชีวภาพ พืชผลทางการเกษตร ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า สารเคมีในการเกษตร (งานเกษตร)

2. น าวตัถุเหลือใช้จากการเกษตร ร้อยละ 80
มาเป็นใช้ให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 1. เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้ หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า ลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัด

เร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า (งานเกษตร)
2. เพือ่ปรับสภาพดินให้ ร้อยละ 80
เหมาะสมกับการปลูกพืช

15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 1. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ -ประกวดผลิตผล 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า ลดมลภาวะที่เกิดจาก ส านักปลัด
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน(GAP) ในการบริหารจดัการ ทางการเกษตร ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า การใช้สารเคมี (งานเกษตร)

สินค้าภาคการเกษตร ร้อยละ 80

16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 1. เพือ่ให้เกษตรกร 1. ให้การสนับสนุน 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า เกษตรกรประกอบอาชีพ ส านักปลัด
ด้านการเกษตรของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่ม ประกอบอาชีพการเกษตร กิจกรรมกลุ่มเกษตร ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า การเกษตรอยา่งอยูดี่มีสุข (งานเกษตร)
ในต าบล อยา่งอยูดี่มีสุข อาทิเช่น ร้อยละ 80

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- กลุ่มยวุเกษตร

- เกษตรกรด้านพืชสวน

- เกษตรกรด้านพืชไร่

17 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 1. เพื่อพัฒนาศูนย์ฯให้ หมู่ที่ ๑ - ๑๖ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า เป็นศูนย์ที่ประสบ ส านักปลัด
พอเพียงประจ าต าบล(ศูนย์พ่อ ดอยหมัด) เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้ามา ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ความส าเร็จ (งานเกษตร)

เรียนรู้กิจกรรมศูนย์ ร้อยละ 80

18 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ-์ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนการบริหารขยะภายใน 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของผู้เข้า เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้ ส านักปลัด
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด- รวมถึงผู้น าท้องถิ่นและประชา- ต าบล ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า น าท้องถิ่นและประชาชน (งานเกษตร)
ล้อมของสภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยยาบ ชน ต าบลห้วยยาบ การอนุรักษ์และปลูกต้น ร้อยละ 80 ต าบลห้วยยาบ ได้อนุรักษ์

เพือ่เป็นการสร้างสามัคคี และ ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ ส่ิงแวดล้อม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(เปลี่ยนแปลง)
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดสร้างสวนสุขภาพประจ า เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สวนสุภาพประจ าต าบลห้วยยาบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการก่อสร้างสวน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ต าบลห้วยยาบ ส าหรับประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง สุขภาพประจ า ร่างกายที่ดีขึ้นและ งานสาธารณสุข

ต าบลห้วยยาบ สร้างความสามัคคีกัน

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน เพื่อส่งเสริมการกองทุนระบบ การด าเนินโครงการต่างๆของ 250,000 250,000 250,000 กองทุนฯได้รับการ สามารถส่งเสิรมและ ส านักปลัด
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหลักประกันสุขภาพระดับ แต่ละหมู่บ้านเช่น โครงการ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการท างาน งานสาธารณสุข)

ท้องถิ่นให้สามารถด าเนิน ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ ด าเนินงาน ของกองทุนระบบ
กิจกรรมต่างๆได้อย่างมี กรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคความ หลักประกันสุขภาพ
ประสิทธิภาพ โลหิตและโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิ

ในชุมชนโดย อสม ภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

โครงการ

๕.  ยุทธศาสตร์  ดา้นระบบสาธารณสุข
๕.๑.  แผนงานสาธารณสุข

ที่

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562
ส าหรับองค์กรปกรองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ เพื่ออ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ส าหรับรถกู้ชีพ 10,000 10,000 10,000 มีการจัดซ้ือวัสดุ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ในรถกู้ชีพกู้ภัย ในการตรวจรักษาประชาชน อุปกรณ์ส าหรับรถกู้ ประโยชน์จากโครง (งานสาธารณสุข)
ต าบลห้วยยาบอย่างทั่วถึง ชีพ การอย่างทั่วถึง

4 โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด าเนิน จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนตระหนักถึง ส านักปลัด
งานวันเอดส์โลก จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม เข้าร่วมโครงการไม่ การป้องกันและมี (งานสาธารณสุข)

น้อยกว่าร้อยละ 80 ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์

5 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การ จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ไม่น้อย 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักปลัด
ด าเนินงานโครงการด้าน กว่า 1 ส่ือ เข้าร่วมโครงการไม่ ข่าวสารการด าเนิน (งานสาธารณสุข)
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม น้อยกว่าร้อยละ 80 โครงการฯของอบต.
โรคระบาดในท้องถิ่น

6 โครงการบ้านสะอาด  ปราศจากลูก 1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วย จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 ปริมาณลูกน้ ายุงลายลดลงและลดอัตราการป่วยด้วย ส านักปลัด
น้ ายุงลาย โรคไข้เลือดออก ไม่เกินค่ามาตรฐาน โรคไข้เลือดออกให้ (งานสาธารณสุข)

2. เพื่อลดอัตราการเกิดลูกน้ า เหลือไม่เกิน ๕๐ ต่อ
ยุงลาย แสนประชากร

7 โครงการป้องกันฟลูออไรน์ในน้ าด่ืม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประชาชนหมู่ที่ 1 - 16 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของผู้ ลดอัตราการเกิดโรค ส านักปลัด
ความรู้เกี่ยวกับสารฟลูออไรด์ ในต าบลห้วยยาบ จ านวน เข้าร่วมโครงการไม่ จากการได้รับสาร (งานสาธารณสุข)

ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม น้อยกว่าร้อยละ 80 ฟลูออไรด์

8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อจ่ายสนับสนุนกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้ ผู้ที่ฝึกอบรมสามารถ ส านักปลัด
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมโครงการไม่ เผยแพร่ความรู้ให้กับ (งานสาธารณสุข)

น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้อื่นได้

ที่ โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม อบรมให้ความรู้ประชาชน 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

และจัดการพลังงานครบวงจร การประหยัดพลังงานอนุรักษ์ ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 30 เข้าร่วมโครงการไม่ ความสามารถน า (งานสาธารณสุข)
พลังงานและส่งเสริม หมุน- คน น้อยกว่าร้อยละ 80 ทรัพยากรที่มีมาใช้
เวียนทรัพยากรในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูง
ทรัพยากรในชุมชน สุด

10 โครงการคัดแยก/ก าจัดขยะภายใน เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชน อบรมให้ความรู้ประชาชน 30,000       30,000       30,000       ความพึงพอใจของผู้ ประชาชน มีความรู้ ส านักปลัด
หมู่บ้าน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและ ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 30 เข้าร่วมโครงการไม่ ในจัดการขยะ (งานสาธารณสุข)

เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองการ คน น้อยกว่าร้อยละ 80 ปริมาณขยะในชุม-
คัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม ชนลดลง

11 โครงการแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอย เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชน อบรมให้ความรู้ประชาชน 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของผู้ สามารถแก้ไขปัญหา ส านักปลัด
และน้ าเสีย เพื่อช่วยลดขยะมูลฝอยและ ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 30 เข้าร่วมโครงการไม่ ขยะมูลฝอยในชุม- (งานสาธารณสุข)

น้ าเสียในชุมชน คน น้อยกว่าร้อยละ 80 ชน และคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ า ที่ไม่เป็น
อันตราย

12 โครงการแก้ไขมลภาวะเป็นพิษ เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชน อบรมให้ความรู้ประชาชน 30,000       30,000       30,000       ความพึงพอใจของผู้ ชุมชนมีอากาศที่ ส านักปลัด
(กล่ินเหม็นจากมูลสัตว์) เพื่อลดมลภาวะทางกล่ินใน ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 30 เข้าร่วมโครงการไม่ สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ (งานสาธารณสุข)

ชุมชน คน น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่งผลกระทบกับ
ร่างกาย

13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน อบรมให้ความรู้ประชาชน 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
บ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การท าบ่อแก๊สชีวภาพ น าไป ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 30 เข้าร่วมโครงการไม่ ความเข้าเกี่ยวกับ (งานสาธารณสุข)

ต่อยอดในครัวเรือนตนเองได้ คน น้อยกว่าร้อยละ 80 การท าบ่อแก๊สชีว-
ภาพ

งบประมาณ
ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

41



42

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการการท า EM ก าจัดกล่ินจากมูล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้ประชาชน 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

สัตว์ ความเข้าใจในการท าน้ าหมัก ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 30 เข้าร่วมโครงการไม่ ความเข้าเกี่ยวกับ (งานสาธารณสุข)
ชีวภาพ คน น้อยกว่าร้อยละ 80 การท า EM

15 โครงการธนาคารขยะ เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะ อบรมให้ความรู้ประชาชน 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนมีวินัยใน ส านักปลัด
ให้กับประชาชน ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 50 เข้าร่วมโครงการไม่ การทิ้งขยะ (งานสาธารณสุข)
เพื่อสร้างจิตส านึกในการ- คน น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจิตส านึกในการจัด
จัดการขยะและการรักษา การขยะในชุมชน
ส่ิงแวดล้อม

16 โครงการสหกรณ์ขยะรีไซเคิล เพื่อลดขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างอบรมให้ความรู้ประชาชน 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนสามารถ ส านักปลัด
ๆ สามารถน ามารีไซเคิลกลับ ใน 16 หมู่บ้าน จ านวน 30 เข้าร่วมโครงการไม่ น าเศษขยะเหลือใช้ (งานสาธารณสุข)
มาใช้ได้ใหม่ คน น้อยกว่าร้อยละ 80 กลับมารีไซเคิล

และประมาณขยะ
ในครัวเรือนลดลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอาคารเรียนน่ามอง 1.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 1.โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมสวยงาม 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ 1.นักเรียนและบุคลากร กองศึกษา

ห้องเรียนน่าอยู่ ร่วมกันพัฒนาส่งแวดล้อมของโรงเรียน ร่มร่ืน สะอาดปลอดภัย โรงเรียน ทุกคนอยู่ใน
2.เพื่อให้โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมที่ดี บรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรม ส่ิงแวดล้อมที่ดี 
3.นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน การเรียนการสอนปราศจาก ลดมลภาวะ
ชีวิตประจ าวันได้ มลพิษ ทั้งภายในและภายนอก 2.โรงเรียนสะอาด
4.นักเรียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ บริเวณโรงเรียน และนักเรียนมีนิสัย
ให้ผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อสังคมได้ 2.จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียน รักความสะอาด มากขึ้น
5.นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ 3.จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
อย่างมีระบบ

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร นักเรียนและครูมีวัสดุใช้อย่าง 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ 1.โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่ กองการศึกษา
จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบ ส่วนต าบลห้วยยาบ ประกอบการเรียน เพียงพอและจ าเป็น เอื้อต่อการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน การสอนและพัฒนา สถานศึกษาได้ตาม 2.โรงเรียนมีวัสดุ
จัดซ้ือวัสดุการศึกษา ความต้องการและจ าเป็น อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร

๗.๑  แผนงานการศึกษา (เพ่ิมเตมิ)

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
๗.  ยุทธศาสตร์  ดา้นการศึกษาและการกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลองค์การ 1.นักเรียนและครูมีครุภัณฑ์ใช้ 50,000 50,000 50,000 ครุภัณฑ์ตาม 1.โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่ กองการศึกษา

จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับ บริหารส่วนต าบลห้วยยาบมีครุภัณฑ์ที่ใช้ อย่างเพียงพอ และจ าเป็น โครงการ เอื้อต่อ การเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย(เด่ียว) ประกอบการเรียน การสอนและพัฒนา 2.โรงเรียนมีครุภัณฑ์
จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับ สถานศึกษาได้ตามความต้องการและ ส านักงาน เพียงพอตาม
นักเรียนนั่งทานอาหารกลางวัน จ าเป็น มาตรฐาน การศึกษา
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
จัดซ้ือชั้นวางหรือใส่ส าหรับส่ือ
/ของเล่น
จัดซ้ือชั้นวางรองเท้าส าหรับ
นักเรียน
เบาะที่นอนและหมอนส าหรับ
เด็ก -ฯลฯ         

4 โครงการสร้างส่ือตามภูมิปัญญา 1.เพื่อมีส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 1.นักเรียนและครูมีส่ือการเรียน 5,000   5,000   5,000   1 โครงการ 1.นักเรียนและครูมี กองการศึกษา
ท้องถิ่น (ของเล่นบ่าเก่า) สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรม การสอนที่มีคุณภาพ ส่ือการเรียนการสอนที่มี

การเรียนการสอน คุณภาพ
5 โครงการห้องสมุดร่วมใจ 1.เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้จาก 1.ประชาชนต าบลห้วยยาบ 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ 1.ประชาชนได้แหล่งค้น กองการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยตนเอง และใกล้เคียงมีความรู้มากขึ้น คว้าหาความรู้2.ประชาชน
จากการค้นคว้าจากห้องสมุดใกล้บ้าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใช้ เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เสริมผิวถนนจากปากทางเข้าบ้านแจ้ซ้อนใกล้บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 2,814,000 2,814,000 2,814,000 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
นางสุวรรณ ปัญญาเจริญ คอสะพาน หมู่ 16 สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ใกล้บ้านนายสกล กลางแก้ว ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

1 เสริมผิวถนน ซอย 5 บ้านห้วยยาบ หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 952,000     952,000     952,000     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ถึงเขตต่อต่อบ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 และแยกกลาง สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ซอยผ่านศาลาหมู่บ้าน ถึงปากซอยข้างร้าน ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ก๋วยเต๋ียวเขตติดต่อหมู่ 1 ประมาณ

1 โครงการเสริมผิวถนนจากแยกโรงเรียน-หน้าบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 964,000     964,000     964,000     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ลุงชัย สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

หมู ่๓ บ้านห้วยม่วง

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมู ่๑ บ้านแจ้ซ้อน

ที่ โครงการ

หมู ่๒  บ้านห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒.๑.  แผนงาน เคหะและชมุชน (เพ่ิมเตมิ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

แบบ ผ. 02/1 
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวถนนปากซอย 4 ข้าง ตรอ.ณฤต เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 4,216,000  4,216,000  4,216,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ถึงสายบ้านตีนดอย สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

2 โครงการเสริมผิวถนนกลางบ้าน หมู่ 4,9,15 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 2,836,000  2,836,000  2,836,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่ีแยก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 5,054,400  5,054,400  5,054,400  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
นายพิพัฒน์ถึงสุสานจีน (เขตออนใต้) สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 7 ข้างโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,870,500    1,870,500    1,870,500    มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
วดัป่าตึงห้วยยาบ ถึงสันป่าขุย สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าตลาดยายทอง วางท่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 962,022       962,022       962,022       มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ระบายน้ า สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมูท่ี่  ๔ บ้านห้วยไซเหนือ

หมูท่ี่ ๕ บ้านป่าตึง
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3 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวน 1 อาคาร 880,000       880,000       880,000       ปรับปรุงอาคาร มีสถานที่เก็บของที่ กองช่างและ
เก็บเคร่ืองมือ,เอกสารและ ตามแบบแปลน เพียงพอ/เป็นระเบียบ หน่วยงานที่
อุปรกรณ์อาคารส านักงาน เหมาะสม สนับสนุนงบ
กองช่าง ประมาณ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,588,800  1,588,800  1,588,800  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
คลองซอย เลียบคลองชลประทาน ไปถึงหน้าบ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
นายชะลอ ปินไชย ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 777,600     777,600     777,600     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ต้ังแต่ปากซอย ถึงข้างบ้านนายสนอง ไชยวรรณ์ สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 638,400     638,400     638,400     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
แยกจากถนน อบจ.ล าพูน ซอยที่ 3 นับจาก สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
รพ.สต.ห้วยยาบ ถึงท่อลอดเหล่ียมประปากลางบ้าน ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

1 โครงการเสริมผิวถนน หมู่ 7 ซอย 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 616,000     616,000     616,000     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

1 โครงการถนนคสล.สายดอยงุ้ม คลองชลประทาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 3,294,000  3,294,000  3,294,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

หมูท่ี่ ๗ บ้านแม่หาด

หมู ่๘ บ้านห้วยไซใต้

หมู ่๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวถนนต้ังแต่หน้าบ้านพ่อหลวงสมคิด เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,374,000  1,374,000  1,374,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ใจน้อย ถึงหน้าบ้านนายประทีป(ธาน) สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

2 โครงการเสริมผิวถนนต้ังแต่ซอยข้างบ้านนายส ารอง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 662,000     662,000     662,000     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ปาลี ถึงหน้าบ้านพ่อหลวงเดช หมู่ 15 สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้ังแต่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,693,800  1,693,800  1,693,800  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
หลังบ้านนายสุวรรณ กับเป็ง ถึงสามแยกวัด สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล า- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,684,800  1,684,800  1,684,800  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
เหมืองแม่ลาน ต้ังแต่ รพ.สต.บ้านห้วยไซ ถึง สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
สามแยกบ้านแม่จันทร์แก้ว ปาลี ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

งบประมาณ

หมู ่๙ ห้วยไซกลาง

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,119,600  1,119,600  1,119,600  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ถึงซอย 2 บ้านแสนตอ สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

2 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 6 แสนตอ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 632,000     632,000     632,000     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

3 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านป่าก้าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี ตามแบบแปลนของ 950,000     950,000     950,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่างและ
หมู่ 10 เมรุส าหรับเผาศพ กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ประชาชนในพื้นที่ เมรุส าหรับเผาศพ หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ สนับสนุนงบ
80 ประมาณ

1 โครงการเสริมผิวถนนกลางบ้าน ต้ังแต่ปากซอยเข้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,612,000  1,612,000  1,612,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
วัดป่าลาน ถึงปากซอย 4 สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

2 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่สามแยก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,032,000  1,032,000  1,032,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
หน้าวัด ถึงป่าช้า สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมู ่๑๑  บ้านป่าลาน

หมู ่๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ
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3 โครงการเสริมผิวถนนบ้านป่าลานเชื่อมบ้านธิบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,100,000  1,100,000  1,100,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
แพะ เร่ิมต้ังแต่ ศาลากลางบ้าน ถึงล าเหมืองฮ่อง สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ควาย ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

1 โครงการเสริมผิวถนน ซอย 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 612,000     612,000     612,000     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

2 โครงการเสริมผิวถนนทางไปวัดสันต้นม่วง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 2,024,000  2,024,000  2,024,000  มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่
ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ

ประมาณ

1 โครงการเสริมผิวถนน ต้ังแต่หน้าบ้านนางกาบพลอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,986,000 1,986,000 1,986,000 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
ถึงสามแยกศาลาจุดตรวจหมู่ 13 สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

หมู ่๑๓  บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา

หมู ่๑๒  บ้านป่าหมอก
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวดั เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 1,018,800 1,018,800 1,018,800 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
สามไห  (วดัเก่า) สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

2 โครงการเสริมผิวถนน ถนนซอย 2 ต้ังปากซอยข้างปัม๊ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 606,000 606,000 606,000 มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
น้ ามัน ถึงบ้านนายโม๊ะ ปาลี สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

1 โครงการเสริมผิวถนนจากหมู่ 15 เชื่อม หมู่ 9 ต้ังแต่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 780,000     780,000     780,000     มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้ กองช่างและ
หน้าบ้านนายสะอาด วงค์คม สะดวกในการเดินทาง สัญจรกองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ตามแบบแปลน มาตรฐาน สะดวกและ หน่วยงานที่

ไปมาอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ จ านวน 1 สาย ปลอดภัย สนับสนุนงบ
ประมาณ

หมู ่๑๔  บ้านห้วยไซ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมู ่๑๕  บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
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๒.๑.  แผนงาน เคหะและชมุชน (น ้า) (เพ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด หน้าบ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 1,294,920  1,294,920  1,294,920  มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
นายกาบ วงค์คม ถึงหน้าสุวรรณ ปัญญาเจริญ ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ระบายน ้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ปิด ประชาชน สนับสนุนงบ
ประมาณ

1 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงผนังกั นน ้า เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 3,500,000  3,500,000  3,500,000  มีการก่อสร้างและ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
ล้าเหมืองห้วยยาบ จากสะพานศาลาประชาคม ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ปรับปรุงผนังกั นน ้า ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่
หมู่บ้านห้วยยาบ หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ประชาชน สนับสนุนงบ

ประมาณ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าหน้าวัดห้วยม่วง ถึงเพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 1,034,000  1,034,000  1,034,000  มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
คลองชลประทาน 7R ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ระบายน ้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ปิด ประชาชน สนับสนุนงบ
ประมาณ

โครงการ

ส้าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมู่ ๒ บา้นห้วยยาบ

หมู่ที่ ๑ บา้นแจ้ซ้อน

หมู่ ๓ บา้นห้วยม่วง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั งที ่3/2562

องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยาบ

ที่

แบบ ผ. 02/1 
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เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรางระบายน ้าจากบ้านป้าวรรณาถึง เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 1,380,600  1,380,600  1,380,600  มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
ถึงล้าเหมืองใหม่ สายตีนดอย ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ระบายน ้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ปิด ประชาชน สนับสนุนงบ
ประมาณ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ตั งแต่ปากทาง เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 630,000     630,000     630,000     มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
เข้าไปบ้านป่านลาน ตรงข้ามวัดป่ายาง ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ระบายน ้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่
(สันพระเจ้าแดง) ถึงเขตติดต่อบ้านสันพระเจ้า หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ปิด ประชาชน สนับสนุนงบ
แดง กับบ้านป่าลาน ประมาณ

1 โครงการสร้างสะพานข้ามล้าเหมืองแม่หาด คสล. เพื่อให้ประชาชนมีสะพานตามแบบแปลนของ 5,000,000  5,000,000  5,000,000  ก่อสร้างสะพานข้ามประชาชนมีสะพาน กองช่างและ
มาตรฐาน ส้าหรับข้าม กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ล้าเหมือง สัญจรได้อย่างสะดวก หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ สนับสนุนงบ
ประมาณ

1 โครงการสร้างรางระบายน ้าจากหน้าวัดห้วย- เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 728,200     728,200     728,200     มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
ไซเหนือ ถึงบ้านพ่อหลวงเดช ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ระบายน ้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ปิด ประชาชน สนับสนุนงบ
ประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมู่ 9 บา้นไซกลาง

หมู่ ๔ บา้นห้วยไซเหนือ

หมู่ ๖ สันพระเจ้าแดง

หมู่ที่ ๗ บา้นแม่หาด

ที่
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เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างสะพานหน้าบ้านนายเจือ เพื่อให้ประชาชนมี ตามแบบแปลนของ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ก่อสร้างสะพานข้ามประชาชนมีสะพาน กองช่างและ
สะพานส้าหรับข้าม กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ล้าเหมือง สัญจรได้อย่างสะดวก หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ สนับสนุนงบ
ประมาณ

2 โครงการสร้างสะพานข้ามบ้าน ส.อบต.เอกนรินทร์เพื่อให้ประชาชนมี ตามแบบแปลนของ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ก่อสร้างสะพานข้ามประชาชนมีสะพาน กองช่างและ
สะพานส้าหรับข้าม กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ล้าเหมือง สัญจรได้อย่างสะดวก หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ สนับสนุนงบ
ประมาณ

3 โครงการดาดล้าเหมืองห้วยม่วง (ผนังกั นน ้า) เพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 3,500,000  3,500,000  3,500,000  มีการสร้างดาดล้า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
ตั งแต่สะพานหลังบ้านนายพรวิชิต ถึงประปาห้วย ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ เหมือง ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่
ม่วงกลางหมู่บ้าน หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ประชาชน สนับสนุนงบ

ประมาณ

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าหน้าบ้านนางวัลภาเพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 842,600     842,600     842,600     มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
ถึง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ระบายน ้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ปิด ประชาชน สนับสนุนงบ
ประมาณ

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า จากหน้าบ้านหมื่นเพื่อป้องกันและแก้ไข ตามแบบแปลนของ 770,400     770,401     770,402     มีการก่อสร้างราง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่างและ
ถึงหน้าบ้านนางนวลจิต ปัญหาการระบายน ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ หรือ ระบายน ้าพร้อมฝา ความเดือนร้อนของ หน่วยงานที่

หน่วยงานที่สนับสนุนงบฯ ปิด ประชาชน สนับสนุนงบ
ประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หมู่ ๑๖ บา้นห้วยม่วงไร่พัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายไฟฟ้าเข้าสวนล าไย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 3 1,500,000  1,500,000  1,500,000  ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่างและ
สายคลอง 7 R ประชาชนในพื้นที่ ในการด าเนินชีวิต หน่วยงานที่

ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ าวัน สนับสนุนงบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ประมาณ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 4 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่างและ
ประชาชนในพื้นที่ ในการด าเนินชีวิต หน่วยงานที่
ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ าวัน สนับสนุนงบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ประมาณ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าข้างบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 5 630,000     630,000     630,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่างและ
วิโรจน์ ถึงที่นานายบันเทิง และนาย ประชาชนในพื้นที่ ในการด าเนินชีวิต หน่วยงานที่
ชัยสิทธิถนนเลียบล าเหมือง อีแจ้ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ าวัน สนับสนุนงบ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ประมาณ

หมู่ที่ ๓ บา้นห้วยม่วง

หมู่ ๔ บา้น ห้วยไซเหนือ

หมู่ ๕ ปา่ตงึ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

๒.๑.  แผนงาน เคหะและชมุชน (ไฟฟ้า) (เพ่ิมเตมิ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/1 
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 10 875,000     875,000     875,000     ความพึงพอใจของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่างและ
ประชาชนในพื้นที่ ในการด าเนินชีวิต หน่วยงานที่
ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ ประจ าวัน สนับสนุนงบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ประมาณ

หมู่ที่ ๑๐ บา้นปา่ก้าง-แสนตอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 8,000          8,000          8,000          ส านกัปลัด

จ านวน 2 ตู้ (งานบริหารงานทั่วไป)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ชุดโต๊ะพร้อมมา้นั่ง (ไม)้ 2,500          2,500          2,500          ส านกัปลัด
จ านวน 1 ชุด (งานบริหารงานทั่วไป)

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัระบายอากาศ  แบบติดผนงั พร้อมติดต้ัง 3,000          3,000          3,000          ส านกัปลัด
จ านวน 3 เคร่ือง (งานบริหารงานทั่วไป)

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ตู้เย็น ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 คิวบกิฟตุ 6,500 6,500 6,500 ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง (งานบริหารงานทั่วไป)

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองเสียงแบบพกพา 6,600          6,600          6,600          ส านกัปลัด
ตู้ล าโพงเคล่ือนย้าย ตู้ล าโพงมอืถือ (งานพฒันาชุมชน)
พร้อมใช้งานขนาด 8 นิ้ว ก าลังวัตต์ 100 วัตต์ 2
ไมโครโฟนแบตเตอร่ีในตัว  จ านวน 1 ชุด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะประชุม 16 ที่นั่งประกอบด้วย 17,050        17,050        17,050        ส านกัปลัด

โต๊ะประชุมคร่ึงวงกลม 150*75*75 จ านวน 2 ตัว (งานพฒันาชุมชน)
จ านวน 1 ชุด

7 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ประชุม มล้ีอ มพีนกัพงิ จ านวน 16 ตัว 1,590          1,590          1,590          ส านกัปลัด
(งานพฒันาชุมชน)

8 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000        18,000        18,000        ส านกัปลัด
(งานพฒันาชุมชน)

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ตู้เย็น ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 คิวบกิฟตุ 6,500 6,500 6,500 ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง (งานพฒันาชุมชน)

10 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ผ้ามา่นกนัแสงติดต้ังตัวอาคารและส านกังานศูนย์พฒันา 60,600        60,600        60,600        ส านกัปลัด
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งานพฒันาชุมชน)

11 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 4,000          4,000          4,000          ส านกัปลัด
จ านวน  ตู้ (งานทรัพยากรบคุคล)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
12 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in One ส านกังาน 17,000 17,000 17,000 ส านกัปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง (งานนติิการ)

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์ Multifuntion แบบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ัง 8,000 8,000 8,000 ส านกัปลัด
เคร่ืองถังหมกึ จ านวน 1 เคร่ือง (งานนติิการ)

14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก จัดเกบ็สามชั้น 3,500 3,500 3,500 ส านกัปลัด
จ านวน 1 ตู้ (งานนติิการ)

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์ Multifuntion แบบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ัง 8,000 8,000 8,000 ส านกัปลัด
เคร่ืองถังหมกึ จ านวน 1 เคร่ือง (งานนโยบายและแผน)

16 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 8,000 8,000 8,000 ส านกัปลัด
จ านวน 2 ตู้ (งานสาธารณสุข)

17 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 17,000 17,000 17,000 ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง (งานสาธารณสุข)

18 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง 5800 5800 5800 ส านกัปลัด
(งานสาธารณสุข)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
19 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เกษตร เคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 2 เคร่ือง 118,000     118,000     118,000     ส านกัปลัด

(งานสาธารณสุข)

20 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ขนาด 91.5*45.7*1.83 ซม. 4,500          4,500          4,500          ส านกัปลัด
ภายใน 1 หลัง (งานปอ้งกนัสาธาณภยั)

21 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ (นอกมาตรฐานครุภณัฑ์) 5,180          5,180          5,180          ส านกัปลัด
ภายใน จ านวน 1 ตัว (งานปอ้งกนัสาธาณภยั)

22 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ   18,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 42,000        42,000        42,000        ส านกัปลัด
ภายใน (งานปอ้งกนัสาธาณภยั)

23 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000        22,000        22,000        ส านกัปลัด
ภายใน (จอแสดงผลขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง (งานปอ้งกนัสาธาณภยั)

24 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง 8,000          8,000          8,000          ส านกัปลัด
ภายใน ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง (งานปอ้งกนัสาธาณภยั)

25 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800          5,800          5,800          ส านกัปลัด
ภายใน (งานปอ้งกนัสาธาณภยั)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
26 การเกษตร คุรุภณัฑ์ คุรุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก 4,000 4,000 4,000 ส านกัปลัด

จ านวน 1 ตู้ (งานเกษตร)

27 การเกษตร คุรุภณัฑ์ คุรุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA 5,800 5,800 5,800 ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง (งานเกษตร)

28 การเกษตร คุรุภณัฑ์ คุรุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in One ส านกังาน 17,000 17,000 17,000 ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง (งานเกษตร)

433,920     433,920     433,920     

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ 40,000        40,000        40,000        กองคลัง

40,000       40,000       40,000       

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ กล้องวงจรปดิ 200,000     200,000     200,000     กองการศึกษา

2 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองฟอกอากาศ  9 เคร่ือง 153,000     153,000     153,000     กองการศึกษา

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ   24,000 BTU 2 เคร่ือง 86,800        86,800        86,800        กองการศึกษา
                      13,000 BTU 1 เคร่ือง 30,100        30,100        30,100        

4 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองซักผ้า ไมน่อ้ยกว่า 15 กโิลกรัม 18,000        18,000        18,000        กองการศึกษา

5 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ตู้เย็น ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 คิวบกิฟตุ 9,400          9,400          9,400          กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง

6 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ผ้ามา่นหอ้งเรียน ศพด. และรร.อนบุาล 150,000     150,000     150,000     กองการศึกษา

7 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน ต้ังโต๊ะ All in One 69,000        69,000        69,000        กองการศึกษา
3 เคร่ือง

8 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา 22,000        22,000        22,000        กองการศึกษา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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9 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง 8,900          8,900          8,900          กองการศึกษา
ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

10 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า  1 เคร่ือง 8,900          8,900          8,900          กองการศึกษา

11 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 800 VA   5  เคร่ือง 12,500        12,500        12,500        กองการศึกษา

12 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะ ส านกังาน    3 ชุด 15,000        15,000        15,000        กองการศึกษา

13 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานพบั  5 ตู้ 27,500 27,500 27,500 กองการศึกษา

14 การศึกษา ครุภณัฑ์ นอกมาตรฐานครุภณัฑ์ ระบบเคร่ืองเสียงในอาคาร 1 ชุด 30,000        30,000        30,000        กองการศึกษา

14 การศึกษา ครุภณัฑ์ นอกมาตรฐานครุภณัฑ์ เคร่ืองเล่นเสริมพฒันาการในที่ร่ม/กลางแจ้ง 200,000     200,000     200,000     กองการศึกษา

1,041,100  1,041,100  1,041,100  
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก จัดเกบ็สามชั้น 3,500 3,500 3,500 กองช่าง

จ านวน 1 ตู้

2 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง  จ านวน  7     ตู้ 8,900 8,900 8,900 กองช่าง

3 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะ ส านกังาน    จ านวน   2   ตัว 11,000 11,000 11,000 กองช่าง

4 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ ส านกังาน   จ านวน   2  ตัว 4,000 4,000 4,000 กองช่าง

5 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 575,000 575,000 575,000 กองช่าง
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือมกี าลังเคร่ืองยนต์ไมต่่ ากว่า
110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา
จ านวน 1 คัน

6 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรจุขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมเินยีม 16,000 16,000 16,000 กองช่าง
จ านวน 1 หลัง

7 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  50,500 50,500 50,500 กองช่าง
จ านวน 1 คัน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
8 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองตบดิน    จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 21,000 21,000 กองช่าง

9 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องวัดระดับ 24 เทา่  จ านวน 1 กล้อง 22,000 22,000 22,000 กองช่าง

10 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ไมส้ตาฟ   จ านวน   2  อนั 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

11 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความเปน็กรด-ด่าง pH Test Kit 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
จ านวน  1  ชุด

12 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบปริมาณเหล็กน้ า Iron Test Kit 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
จ านวน  1  ชุด

13 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in One ส านกังาน 23,000 23,000 23,000 กองช่าง
จ านวน  1  เคร่ือง

14 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ังหมกึพมิพ์ 4,300 4,300 4,300 กองช่าง
(Ink Tank Printer) จ านวน  1 เคร่ือง

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
15 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับ 6,300 6,300 6,300 กองช่าง

กระดาษ A3 จ านวน   1  เคร่ือง
เคร่ืองละ 6,300 บาท

16 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า ชนดิ Network 8,900 8,900 8,900 กองช่าง
แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

17 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  2,500 2,500 2,500 กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง

18 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ โคมไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ 80,000 80,000 80,000 กองช่าง
จ านวน   80  ตัว

19 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์เบนซิน 22,500 22,501 22,502 กองช่าง
ขนาด 5 หรือ 7 แรงมา้ จ านวน 1 ตัว    

20 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์นอกมาตรฐาน ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟา้แบบจุ่ม  จ านวน  2  ตัว 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

893,400 893,401 893,402

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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